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J f f r e l c ZSEBMETSZÉS 
A RUDOLF-TÉREN 
Sl pengőért félért börtön 

(A Délmagyarország munkatársától.) Két 
zaebmetsző ügyében Ítélkezett kedden a tör-
Vényszék. Bodó Ferenc flatsl napszámos né-
hány hónappal ezelőtt Csótl István napszá-
mos társaságában a Budolf-téri piacon leste a 
zsebmetszésre alkalmas áldozatot Megpillan-
tották Balogh János gazdálkodót, akinél pénzt 
sejtettek. Bodó Balogh mellé somfordált és 
egy ügyes mozdulattal kihozta zsebéből a 
kendőbe kötött pénzét. A pénzes kendőt azon-
nal átadta a falazó Csótinak, aki elmenekült 
a zsákmánnyal. De Bodó még ott a piacon 
kézrekerült és általa rendőrkézre Jutott CsóU 
Is. A kendőben 31 pengő volt, Balogh aznapi 
piaci bevétele. 

A két zsebmetsző a bíróság előtt töredelme. 
*en beismerte a lopást és azt mondották, hogy 
az volt az első szereplésük. Soha máskor nem 
követtek el zsebmetszést, ezt Is csak azért leU 
ték, mert nem volt keresetük. A bíróság Bodó 
Ferencet lopás miatt 6 hónapi börtönre, Csóti 
Istvánt pedig, mint bűnrészest 1 hónapi fog. 
házra ítélte. Az Ítélet jogerős. 

Az aranyóráért 
háromhónapi fogház 

(A Délmagyarország mu/ katársátót.) Áprilisban 
vakmerő rablótámadást követett ef Szegeden Mar-
lók Lajos szegedi napszámos. Az egyik kocsmában 
megismerkedett egy Csányi Antal nevű férfival, 
akivel italozás közben jó barátságot kötött A 
fizetéskor szolgálatkéssen ajánlkozott, hogy haza-
kíséri Csánvtt. A kit »jóbarát. vidáman beszél-
gette Indult hazafelé. Az egyik sötét mellékuecában 
Martók a kővetkező megleoő kérést szegezte uj 
barátja mellének: 

— Add ide az órádat, mert különben leütlek! 
Csányi Antalnak még annyi ideje sem volt, 

hogy felocsúdjék a meglepetéstől, Martók már 
fejbesafiotta egy kapukutcesaf. Csányi elterült a 
földön, Martók pedig kivette ar órát a zsebéből és 
eltávozott Nemsokára elfogtak a rablót a de-
tektívek és letartóztatták. 

Martók Lajoe ügyét kedden tárgyalta a sz»-
gedi törvényszék Gömörg-tanácsa. Az ügyészség 
rablás büntette cfanén emelt ellene vádat, » bíró-
ság csupán rablás vétségében mondotta »W bűnös-
nek és háromhónapi fogházra ítélte. 

Egy Ismeretlen térti holttestét 
fogták ki a Tiszából 

(A Délmagyarország munkatársától.) Ked-
den délben egy 85-36 év körüli férfi holt-
testét fogták ki a Tiszából A holttesten úszó-
nadrág volt, valószínű, hogy az illető fürdés 
közben lelte halálát Megállapították, hogy a 
holttest a Marosból, Makó környékéről úszott 
te és körülbelül 10—12 nap óta lehel a víz-
ben. A rendőrség értesítette a leletről a makói 
rendőrséget és a Marosmenti községeket is. 
A boltiestet a szegedi törvényszéki orvostani 
intézetbe szállították. 

W)III 9A. Szerda. Fónv kat. Bertalan ap. 
mSAMM. rotestána Bertalan. Nap *é< 5 
óra 07 perckor, nyugszik 18 óra 58 perckor. 

Egyetemi Mayrtar (központi egyetem, L eme-
let) nyitva vasárnapok kivételével mindennap. 

A Somagyi-kOny«tár Juüos és angusztus hónap-
ban köznapokon délelőtt 10-tőt I2-ig van nyitva 
csak tudományos kntatókoak. Folyóirat csere dél-
után fél 5-től fél 6Jg — A nrazean mindennap, 
vasár, és ünnepnap délelőtt lOitől tél l-ig van 
nyitva. v 

Szegeden a gyógyszertárak közül szolgálatol tar-
tanak: Apró Jenő, Kossuth Lajos-sngárut 59. (Ta-
lefon 1698.) Borbély József, Tisza fajos-körut 20. 
(Tel. 2268.) Gerle Jenő, Klauzál-tér 3 (Tel- 1359.) 
Moldváo Lajos, Újszeged, Vedres-u. 1. (Tel 1848.) 
Nagy Gy. örök: Takács István, Boldogasszony-
sugárut 31. (Tel 2125.) Selmeczi Béla, Somogyi-
telep. (TeL 3425. \ 

Ax idő 
A Szegedi Meteorológiai Obszervatórium jelenti: 

Szegeden a hőmérő legmagasabb állása 32.9 fok 
'Celsius, s legalacsonyabb 18.3 fok Celsius. A baro-
méter adata 0 fokra és tengerszintre redukálva 
reggel 765J mm., este 761.9 mm. A levegő páva-
tartalma reggel 70 százalék, délben 42 százalék. 
A szél iránya délkeleti, illetve déli, erőssége 2-1 
volt 

Idófóslat a Délvidékre: Iaen meleg, sivatarkép-
ződésre hajló idő. 

— Nagygyűlés a paprikaérlékesités ügyében. 
A szegedi paprikak-reskedót, termelői és* kiké-
szitői érdekeltség csütörtökön este 7 órakor a 
kereskedelmi és iparkamara üléstermében nagy. 
gyűlést tart a paprikaértékesités ügyében. Az ülés 
összehívását az a körülmény tette szükségessé, 
hogy az idei paprikatermés rendkívül nagynak 
ígérkezik, ezzel szemben az osztrák provizóriumban 
csak 5 vagon paprika kivitek 11 történt intéz-
kedés, a csehek pedig devizakorlátozásaikkal majd-
nem lehetetlenné teszik a paprika exportját- A 
nagygyűlés előadói foztjét Hirschfeld Lipót * 
Szegedi Kereskedők Szövetsége peprikaszakosztá-
Iyának elnöke látja et 

— Munkaközvetítés. Állást kaphat a Ható-
sági Munkaközvetítőben: 1 tüzikovács, 1 ká-
dár nőtlen, 4 kötélgyártó, 1 sziigyártó, 1 
magyarszabó, 1 szabó (kismunkás), 1 fiatal 
borbély, 3 cipész (vegyes), 1 női varrott ci-
pész, 4 hőlgvfodrásznő, 1 kifutófiu, 1 kicsi-
szoló, 1 fazekas, 2 nyomdász, 1 gépmester, 1 
szobaleány és mindenes főzőnők. 

A Stauffert-sajt nyáron Is a legmegbízhatóbb. 

500 gazda Jelentkezet! 
a szegedi tanyaklállltisra 

Nagr érdeklődés előzi meg az első saege« ta-
nyakiállitást, amelyet szeptember 7—11. között 
rendez meg a Szegedi Gazdasági Egyesület az Al-
földi Mezőgazdasági Intézet és a Szegedi Alföld-
kutatö Bizottság. A kiállításra őtszáson felül je-
lentkeztek a gazdálkodók, akik bemutatják az ösz-
szes mezőgazdasági bsrmelvényeket, a parlagi ba-
romfitenyészetet, házinyultenyésztést stb. Külön 
érdekessége lesz a kiállításnak a mintatanyák in-
tézményének a bemutatása, valamint a tanyavi-
lág kulturális és gazdasági helyzetének ismertetése. 
A kiállítással kapcsolatban szOlónapot la rendez-
nek.. Erre a célra a kiállítás rendezősége a vá-
rostól elkéri az Eötvös-uccának a püspöki pa-
lota kertje felöli frontját, ahol ízléses sátrakban 
fogják a kiállítás tartama alatt kilónként és szál-
litásra |s alkalmas csomagolásban a szőlőt árusí-
tani. Gondoskodás történt hogy a kiállítás az 
egész ország közönsége részére hozzáférhető le-
gyen és ezért ugy a Máv., mint a SzCsEV igás-
gatóságától, valamint a kisvasút igazgatóságától 
filléres vonatokat és kedvezményes vasúti utazást 
kért s rendezőség. A kiállítást az Eótvös-uocai 
tanonciskola helyiségeiben tartják meg. A kiállí-
tási iroda már működik az iskola földszint 2. 
számú tantermében, ahol reggel 8-tól l-ig és dél-
után 3-tól 6-ig készséggel áll az érdeklődők ren-
delkezésére. 

S z ó m o s n ő i balnál a természetes 
„ r e r e n c J d z s c l " keserűvíz használata végte-
len nagy megkönnyebbülést szeres. A nőorvosl 
klinikák blzonyttvénval tanustfták, hogy a rend-
kívül enyhe hatású ICTOIC l Ó Z S d vizet külö-
nösen a szülészeti otz'ályon a I l l ó b b sikerrel 
alkalmazzák. A f C T O K l é Z S d keserűvíz 
gyógyszertárakban, drogériákban éa fűszer 
üzletekben kapható. . at 

s A Perpede» a Rákosi psitkábra kaphat«. 157 

— A jugoszláv—magvar neutrális zóna- A 
jugoszláv—magyar neutrális zónatervről Írott keddi 
tudósításunk mindenütt feltűnést keltett Nagy 
örömmel fogadták a tervet, mert a terv megvaló-
sítása esetén üreged fellendülése nem maradhat 
el 5zent«t Fe*enc, aki a tervet felvetette, kö-
zölte, hogy a tárgyalások tovább folynak és a leg-
jobb mederben haladnak. Keddi tudósításunkban 
azt Irtuk, hogy gróf Károlyi Gyula miniszter-
elnökkel Szene;}! Ferenc tárgyalt Tudósításunk-
nak ezt a részét akép helyesbítjük, hogy Barta 
A bel nyugalmazott miniszter tárgyalt a miniszter-
elnökkel és ő kapott megbízást a tárgyalások foly-
tatására. 

x »Döezy fotelágy«, ottomán, matrac Hid-ncca. 

— Az Osztálysorsjáték mai húzásán 4000 
pengőt nyert a 16332, 48447, 79718, 3000 pen-
gőt a 19505, 4Í934. Az összes nagy nyeremé-
nyek még a szerencsekerékben vannak. Kevés 
sorsjegy kapható Pető főárusitónál. 

z Izzadás ellen tuszniljsa »perpedes«J. V 187 

z o'c9* uotorvásár , t Asztalosmesterek cégénél . 
Ouaonlcs-tér 11. " " 1 1 

Féllábú koldus a kordén 
Egyszerű történet. A féllábú Holdas — tkinek 

halványan kék &»me olyan esdeklően tnd könyö-
rögni — némi összeütközésbe került a renddel. 
A rendőr, hogy elintézze vele az affért «1« akarta 
állítani a kapitányságra. A dolog nem ment köny-
nyen. A féllábú koldas semmiféle hajlandóságot 
nem mutatott, hogy a rendőrt az üz le t re Kö-
vesse. A barátságos purparlé közben a koldust a 
gyerekek nagy tőraege vette körül, éléiiken figyelve 
az eseményeket. Az ucca gyerekei egy darabig 
csak hallgattál a rendőr és a féllábú 
koldus eszmecseréjét, azután hirtelen elhatározással 
fclknpt k a kolduit, ráhelyezték egy üzlet előtt álló 
kitkertkü kordéra és nagy diadaitaC elhúzták a K-
pUányság elé. A kordé előtt ment egy ifjú, sz 
oldalán a rendőr haladt. A kocsi után vagy ötven 
gyerek. A kocsibai vigyorogva ült a koldus. Rop-
pant tetszett neki a szituáció. Valóságos diadal-
menet volt... 

Az összes M t t e t 
lesiillitttt araim 
M Női, férfi és gyermekfehérne-

müek, készen és rendelésre, 
selyem alsóruhák, divatnyak-
kendflk, női és férfi esőemyők, 
férfikalapok és sapkák stb. 

Csak HOfklzkató. sznvalalt ariatségfi árakat tartsak 

P0LLÁK TCSTfÉREK 
MteMjtt Oilcl telelőn szama 18—j j 

Egotonnás gqorsíeherantó 
Fiat 503ítyp.J25 000 km-tíutott zárt karosszériával As 
soffőrházzal, kiválóan alkalmas árusáét-
hordáara minden elfogadható áron aürgóaan 

e l a d ó . Bővebbet: Tisza-szálló portása «7 

Seck Em i l «• Neu KArolyne m. Beck 
MArla mílj Mjdatonmal tndstjtk, hofy »>nl«tt 
Meunrjnk 

özv. Beck Lafosné 
sz. Kohn Klára 

kestsa «f»«Ted*» aUn «tifauton 83-ta 84 Ina kert-
btn -lhnnyt. 

nráff» halottqnkst »aro»»tn> MtoUttt W ért-
kor kitérjnk • Ko»nth l.ajo* «ngírnt Itt. nám alatti 
tr*uhUM » »r»g*dl i»id6 lemsMb* ntol«6 otjir*. 

GyUioljik még: 
• e e k E m ő n é u. Kardos Maróit msn, 
Neu Karoly vaj«, Beck L e n k e ' c v l k e 
é» Neu Piroska onokii. rtUmlnt tMtrérei «• 
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Beretvás pasztilla a legmakacsabb fejfájást is elmulasztja 


